
      

 

Week 47 

 
Bouwsteen: Een grote familie 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Abraham die wordt geroepen 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: een stamboom maken 

 
 

 
 
ELEMENT 

God belooft Abraham een grote familie.  

 
INTRODUCTIE  

Of je nu leeft in de tijd van Abraham of nu, familie doet er toe. In sommige culturen is het het belangrijkste dat er 

is. Familie is de groep mensen die bij jou hoort en waar jij bij hoort. Dat geeft als het goed is geborgenheid, 

veiligheid. In Nederland zijn we individualistischer dan op vele andere plaatsen in de wereld maar ook voor mensen 

hier is het vaak van belang. 

In de tijd van Abraham speelt ook het belang van nageslacht, je kinderen en kleinkinderen. Die heeft hij niet. Zijn 

bezit en bloedlijn eindigen bij hem. Tenminste zo lijkt het maar God belooft hem nageslacht, een groot volk. 

Daarvoor moet hij wel iets doen, namelijk de familie die hij op dat moment wel heeft verlaten. Dat is een groot 

offer. Hij doet het en neemt wel een neef mee, Lot, de zoon van zijn overleden broer.  

 
 
HET VERHAAL ABRAHAM WORDT GEROEPEN  

Naar Gen 12:1-10 

 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Abraham wordt geroepen 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Verf (bruin en groen) 

 Papier A3 

 Stiften 

 Voorgesneden papier in vierkanten en rondjes. 

 

Abraham wordt geroepen 

 

Een grote familie 



 

 

 

 

IN HET VERHAAL STAPPEN  
 

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  
 

 Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.  

 Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden. 

 Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  

 

Verhelderingsvragen: 

 Wat moet Abraham doen van God? 

 Wat belooft God aan Abraham. 

 Krijgt Abraham in het verhaal wat God heeft beloofd? 

 

Ervaringsvragen: 

 Abraham krijgt van God een grote familie als hij doet wat God zegt. Waarom zou Abraham hier blij mee 

zijn? 

 Abraham moet heel lang reizen en heel veel geduld hebben. Zou jij zoveel geduld hebben?  

 Heb jij wel eens lang moeten wachten? 

 Wat zou jij zo fijn vinden om te hebben dat je er heel veel voor over hebt?  

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Ging Abraham op reis omdat God beloofd had dat hij een grote familie zou krijgen of zou hij zonder die 

belofte ook zijn gegaan? Gewoon omdat God het vroeg? 

 Is familie belangrijk? Waarom? 

 

 

 
 

OP VERHAAL KOMEN : MIJN  FAMILIE  

 

Een stamboom is een manier om een familie weer te geven. De leerlingen maken een stamboom van hun eigen 

familie.  

 

Klassikale activiteit 

 

 Laat de kinderen met verf een boom schilderen/tekenen op een (groot) vel. 

 Op de voorgesneden papiertjes tekenen ze hun familie. Eén per papiertje. 

 Ze tekenen zichzelf ook op een papiertje. 

 Als de verf nog nat is kunnen ze de kleine schilderijtjes daarop vastduwen. Zodra het gedroogd is, is het ook 

geplakt. 

 Hun zelfportretje plakken ze in het midden. 

 Laat de kinderen vertellen wie de mensen in de familie zijn.  

 Eventueel schrijven ze de namen erbij. Of de rollen: opa, oma, tante en oom.. 


